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(1. dia) „43Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és ugyanúgy 

nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. 44Mert minden fát a 

maga gyümölcséről ismernek meg. Hiszen tüskebokorról nem szed-

nek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. 45A jó ember szíve 

jó kincséből hozza elő a jót, a gonosz ember pedig a gonoszból hozza 

elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a 

száj. 46Miért mondjátok nekem: URam, URam – ha nem teszitek, 

amit mondok? (2. dia) „47Megmutatom nektek, kihez hasonló az, aki 

hozzám jön, hallja beszédeimet, és cselekszi azokat. 48Hasonló ahhoz 

a házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és a kősziklára alapozott: 

amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta 

megingatni, mert jól volt megépítve. 49Aki pedig hallja beszédeimet, 

de nem cselekszi, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a 

földre építette a házát: beleütközött az áradat, és azonnal összeom-

lott az a ház, és teljesen elpusztult.” Lk 6,43-49 

 
 
 

Szeretett Gyülekezet! 
Kedves Testvérek az online térben! 

 

Mindenekelőtt engedjétek meg, hogy bocsánatot kérjek 

különösen azoktól, akik a múlt héten elindított sorozat folyta-

tását várták. Hiszen Pál apostol életét, missziói körútjait vettük 

volna alkalomról-alkalomra, és városról-városra vizsgáltuk 

volna meg Pál szolgálatát, örömeit és nehézségeit, áldásait és 

keresztjeit egyaránt. Hónapokon keresztül a 3 missziói utat 

kísértük volna figyelemmel, aktualizáltuk volna és az abban 

olvasott helyzeteket vetítettük volna korunkra, élethelyzetünk-

re. Sajnos a súlyosbodó, fokozódó járványügyi helyzet ezt a 

sorozatot újra megszakította. Ma még innen a Mandabokori 

Gyülekezetből online módon közvetítjük már gyülekezeti ta-

gok nélkül az istentiszteletet, jövő héttől pedig újra a tavaszi 

közvetítés tér vissza, mikor is a nyíregyházi központból közve-

títjük és lelkésztársaimmal forgórendszerben tartjuk az online 

istentiszteleteket. Ezért amikor a múlt héten, első alkalommal 
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Pál előéletét, megtérését vettük, akkor nem tartottam ésszerű-

nek, látva a helyzetet, hogy egy alkalmat megtartva, újra meg-

szakítva folytassuk. Reménység szerint, amikor újra visszaáll a 

rend, folytathatjuk tovább a már megkezdett sorozatot és az 1. 

missziói körúton az ApCsel 13-14 alapján együtt vehetünk 

részt.  

Bocsánat, hogy ilyen hosszú voltam, de szerettem volna 

az előzményeket elmondani, kifejteni, hogy miért a mára kije-

lölt igeszakaszt olvastam fel. 

A ma felolvasott igehirdetési alapigénk (3. dia) a hívő és 

hitetlen élet gyümölcsterméséről szól. Ezzel a példázattal azt 

állapítja meg Jézus, hogy az ember a szavaival, cselekedeteivel 

egy egészet alkot, és ha szava és cselekedete nem felel meg az 

ő igazi lényének, akkor ez olyan természeti ellentmondás, ami-

ről ebben a példázatban beszél. Amilyen a fa, olyan a gyümöl-

cse és amilyen a gyümölcse, olyan a fa. Nagyon sok ember és 

sajnos sokan hívők – magukat hívőknek mondó emberek – ezt 

a kettőt el akarják választani egymástól. Mind a kettőnek, a jó 

fának is és a rossz fának is van gyümölcse.  

Jézus egyértelműen és világosan beszél arról, hogy van 

Isten hatalma alatt élő és az Ördög hatalma alatt élő ember, 

hívő és hitetlen ember, jó és rossz gyümölcsöt termő élet. Egy-

értelműen megkülönbözteti és a gyümölcsök alapján világossá 

teszi tanítványai számára, hogy amilyen a fa, olyan a gyümöl-

cse, és amilyen az ember, olyan a szava és a cselekedete, egész 

élete.  

(4. dia) Lehetetlen, hogy jó fa rossz gyümölcsöt hozzon, és jó 

fa ne hozzon jó gyümölcsöt! 

Lehetetlen, hogy rossz fa jó gyümölcsöt hozzon, és rossz fa ne 

hozzon rossz gyümölcsöt! Ezt Jézus alapként fekteti le! 

Ebből a példázatból pedig kiderül, hogy nem hoz jó fa rossz 

gyümölcsöt és nem hoz rossz fa jó gyümölcsöt. Jézus számára 

elképzelhetetlen, hogy ez a kettő egyszerre megjelenik. Sok 

hívő azt gondolja, lehet (5. dia) kétarcú életet élni. Itt egy fa, 

mely az életem mutatja és láttatja ezt is, meg azt is. Attól függ, 
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hogy honnan nézzük és attól függ, hogy kinek mit mutatunk. 

Lehet – gondolják – (5/a dia) innen is nézni – attól függ, hogy 

éppen hol van, egy hívő társaságban, egy gyülekezetben – és 

lehet (5/b dia) innen is nézni – attól függ, hogy éppen hol van, 

egy baráti társaságban, egy munkahelyen. Nem az a kérdés, 

hogy éppen hol van! Jézusnak az az állítása, hogy jó fa nem 

hoz rossz gyümölcsöt és rossz fa nem hoz jó gyümölcsöt! (6. 

dia) Egy fa nem hozhat ilyet is meg olyat is, ahogy egy ember 

nem élhet így is meg úgy is. Tettei, cselekedetei, szavai nem 

lehetnek ilyenek is meg olyanok is! (6/a dia) Jézus szavai 

alapján ez az élet, ez az ábra nem állja meg a helyét! Attól 

függ, hogy hol vagyok, kik látnak, kikkel vagyok együtt? A 

hívő élet az nem tesz különbséget aközött, hogy kikkel van 

együtt, kik látják, éppen hol van. A hívő élet nem helymegha-

tározó, személyfüggő! 

Jézus példázata ezt az életet tárja elénk! (7. dia). Mert a 

Krisztusban hívő ember (7/a dia) világi környezetben, baráti 

társaságban, munkahelyen, gyülekezetben ugyan úgy él, ugyan 

azt mondja, ugyan úgy cselekszik. Nem kétarcú „hívő”, hanem 

egyarcú gyümölcstermő! (8. dia) Nem kétarcúskodik, hogy ide 

így, oda úgy! Ugyan azt a jó gyümölcsöt termi (9. dia) a baráti 

társaságban, a munkahelyen, a gyülekezetben a Krisztusban 

hívő ember, (9/a dia) és ugyan azt a rossz gyümölcsöt termi a 

Krisztusban nem élő ember a baráti társaságban, a munkahe-

lyen, és esetleg a gyülekezetben vagy a kocsmában. Nincs két-

féle gyümölcs. Jézus sem élt másképpen a pusztában, mint a 

zsinagógában! Ugyan úgy imádkozott a puszta magányában az 

Atyához és ugyan úgy dicsőítette az Atyát az Őt hallgató tö-

megben, a zsinagógákban, templomokban. Jézusnak nem volt 

kétarca, két személyisége, kétféle gyümölcse. Éppen ezért ezt 

a kettőt nem lehet elválasztani, nem lehet helymeghatározó a 

hívő életem és személyfüggő, attól függ, kikkel vagyok, kikkel 

beszélek! Ilyen nincs és nem is lehet! Vagy ilyen, vagy olyan!  

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a hívő ember 

nem tud elbukni. Mindig, minden körülmények között az élet 

minden területén és helyzetében a lélek gyümölcseit termi. 
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Mindig türelmes, békés, jóságos, szelíd, örül, önmegtartóztató. 

Sajnos – maradva a példázatnál – a jó gyümölcsbe (10. dia) 

megy bele a kukac, a hívő ember élete is lehet „kukacos élet”. 

A kukac is a jó gyümölcsöt támadja meg. A Sátán is a hívő 

életet támadja, nem a züllött, erkölcstelen életet. A „bűn kuka-

ca” ott van és minél szebb a gyümölcs, minél látványosabb a 

hívő élet, annál vonzóbb lesz a Sátánnak is, annál inkább meg 

akarja támadni az a „kukac”! A gyümölcstelen életet (11. dia) 

nem támadja, mert az senki számára nem vonzó. Az ízetlen, 

savanyú, elvadult gyümölcsök nem vonzók, de a gyümölcsöző 

élet minél szebb, minél kívánatosabb, minél ízletesebb, minél 

hitelesebb, annál vonzóbb lesz a Sátán számára. Ezért olykor 

„kukac” támadja meg. (12. dia) Megpróbálja belülről elrohasz-

tani és megy következetesen a mag felé, mert a gyümölcs mag-

ját, az emberi életet, a szívet akarja megtámadni. De ahogy az 

alma is, a hívő élet is külső védelemre van szorulva. Isten vé-

delme alatt ez a gyümölcstermő élet megoltalmazható. Ezért 

nagyon fontos az ábrán látható (13. dia) kép, amely rámutat 

arra, hogy a hívő embernek a gyümölcstermő élete Krisztus-

ból, az Úr Szavából fakad. Azok a lelki gyökerek az Igéből 

táplálkoznak, azt a lelki táplálékot felszívja, a szív abból él, a 

szívben megfogant dolgok pedig gyümölcsöt teremnek. Jézus 

a gyümölcs példázata után közvetlenül ezért beszél arról, hogy 

(14. dia) „Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a 

száj.” (45.b vers). Ez a kettő, a szív és az abból fakadó dolgok 

összefüggésben vannak. Összefüggésben van a szív a szóval, a 

tettel, a cselekedettel, a gondolatokkal, a gondolkodással. Ezért 

mondja az Ige (15. dia): „23Minden féltett dolognál jobban 

őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.” Péld 

4,23. Ebből a szívből indul ki minden. Ezért, ha az a szív jó 

„tápanyagot” vesz fel (16. dia), akkor az a jó „tápanyag” dol-

gozik a szívben és jó gyümölcsöt terem. Azonban, ha az a szív 

rossz tápanyagot vesz fel, akkor az a rossz tápanyag azt ered-

ményezi, hogy gyümölcstelen, vagy rossz gyümölcsöt termő 

fa, azaz élet lesz – ahogy az ábra is mutatja. Nem az „Uram, 

Uramozás” adja a gyümölcsöt, vagy a hívő életet, hanem az a 



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                     „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 

"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                           "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                           Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                      Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 

 

5 
 

gyümölcs, ami láthatóvá válik a hitemből, az életemből, a tet-

teimből. Jézus itt azt mondja (17. dia): „46Miért mondjátok 

nekem: URam, URam – ha nem teszitek, amit mondok?” 

Máté evangéliumában pedig így olvasható (17/a dia): „21Nem 

mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja 

nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én 

mennyei Atyám akaratát.” Mt 7,21. Nem az a hívő, aki be-

szél, hanem aki úgy is él (18. dia)! Mondani sok mindent le-

het, de az életnél nincsen hitelesebb kép! Az élet a legjobb 

gyümölcs! Az életed mutatja meg, hogy milyen gyümölcseid 

vannak! (19. dia) Ha benned és magad körül folyamatos bé-

kétlenség, szeretetlenség, viszály, indulat van, akkor az az élet 

arról árulkodik, hogy rossz gyümölcseid vannak. Ha rossz 

gyümölcseid vannak, akkor pedig a szívből olyan fakad, ami 

nem krisztusi. Ha nem krisztusi, akkor pedig olyan „tápanya-

got veszel fel”, olyan táplálja a szívedet, ami nem a krisztusit 

munkálja, így nem belőle élsz! Amiből itt élsz, amit itt veszel 

fel, az lesz a gyümölcsöd! Az lehetetlenség, hogy – azt mon-

dod – (20. dia) krisztusi „tápanyagot” veszel fel és ilyen az 

életed! És az is lehetetlenség, hogy (20/a dia) nem krisztusi 

tápanyagot veszel fel és ilyen az életed! Ez összeférhetetlen!  

Jézus Krisztus ezért beszél példázata végén arról, hogy 

mi az alapod? Mire építesz, miből merítesz, miből táplálkozik 

a te szíved? Milyen az életed alapja, gyökere, miből veszed fel 

a tápanyagot? Mert ez a meghatározója annak, hogy milyen a 

szíved és ebből fakad az a kérdés, hogy milyen az életed, éle-

tednek gyümölcse?!Gondolkodjunk el együtt, vizsgáljuk meg 

magunkat az Ige tükrében, vajon a Lélek gyümölcsei, amiről 

hallhattunk a lekcióban megjelennek-e a mindennapjaimban. A 

szavaimat áthatja-e a krisztusi gyümölcs. Nem „Uram, 

Uramozni” kell, hanem élni Úrral és megélni az Urat. (21. dia) 

Amíg ez nincs, amíg kétarcú „hívő” életet élek, addig nem va-

gyok hívő. Legyen egyértelmű, kivel élsz, kivel kötötted össze 

az életedet, kiből merítesz, kiből táplálkozol és (21/a dia) ak-

kor egyértelmű is lesz a gyümölcs! Meríts Krisztusból, élj Ve-
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le és nyilvánvalóvá válnak az élet gyümölcsei benned és körü-

lötted! 

 

       Ámen! 

 


